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Vækst, Forretningsudvikling og Internationalisering 

 
Motivation 
Min ambition er, med min massive generelle ledelses erfaring, at understøtte små og mellemstore danske 
virksomheder, der står overfor forandring og tilpasning, vækst, internationalisering og/eller udfordring md 

bundlinjen.  

 
Baggrund 
Min professionelle baggrund tager afsæt i ledelse, økonomi og administration. Igennem mine ca 20 år i den globale 
virksomhed, Johnson Controls Global Work Place Solutions, har jeg fået udvidet mit professionelle perspektiv til at 
inkludere multikulturelle aspekter. Med fokus og udgangspunkt i den menneskelige kapital, økonomi og resultater, 
drift/kunder, forretnings- og strategiudvikling samt eksekvering, er jeg garant for udnyttelse af forretningsmæssige 
potentialer. 
Jeg har beskæftiget mig indenfor Bygge-, Anlægs- og Servicebranchen, med budgetter på +50 mio USD. 
Organisationer hvor jeg bl.a. har arbejdet med transformation og optimering er fx: IBM, Microsoft og Mærsk.  
Med mine entreprenør egenskaber, har jeg bidraget til  udviklingen af Facility Management industrien, som vi 
kender den i dag, med multiple forretningsmodeller.  
Min geografiske ’arbejdsplads’ har været henholdsvis, det danske, nordiske, europæiske og globale marked.  
Opgaver, som jeg inspireres af, udover den menneskelige vinkel,  er generel ledelse, forretningsudvikling, proces- og 
drift optimering, samt  transformation indenfor forretningsmodeller og organisation.  
Igennem mine operationelle roller,  har jeg demonstreret en særlig kompetence indenfor strategisk eksekvering med 

blik for hele værdikæden samt multikulturel – og tværfaglig forståelse. 
 
Nuværende hovedbeskæftigelse 
Egen konsulentvirksomhed indenfor Real Estate og Facility Management - Paustian Consulting. 

 
Bestyrelsesbidrag 
Jeg vil bidrage med et udpræget team-player mind-set, der vil understøtte en holistisk, dynamisk og robust 
forretningstilgang med et naturligt drive for kommerciel og forretningsmæssig optimering, uden tab af den 
menneskelige faktor.  
Igennem min karriere har jeg leveret væsentlige resultater (årlige vækstrater på 10 – 20%, 
kundetilfredshedsstigninger på 10 – 15% og medarbejdertilfredsheds stigninger på 5 – 15%).  
 
Det jeg brænder for,  er den ’sunde forretning’ – hvor medarbejdere og organisation, sammen, 
realiserer det fulde potentiale til værdiskabelse og vækst. 

 
Bestyrelsesuddannelse 
DSR – Dansk Selskabs Rådgivning. 

 
Bestyrelsesposter 
Johnson Controls GWS Danmark ApS – Direktions medlem (managing director JC GWS DK) 2013 – 
2016. 
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